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گزارش مختصر اول ماه مه
از ویانای اتریش
اول مه ،روز جهانی کارگر را بهتمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک
میگوییم و در ضمن دوصدمین سالروز تولد کارل مارکس ،رهبر و بانی
کارگران و زحمتکشان جهان را بهتمام کارگران و زحمتکشان و مردم
ستمدیده جهان که از بیدادگری ،کشتار و جنگ وغارت سرمایهداری
امپریالیستی رنج میبرند شادباش میگوییم.
طبق معمول هر سال در شامگاه سیام آپریل محفلی بهافتخار روز جهانی
کارگر از طرف اتحادیه ملی و دموکرات افغانهای مقیم اتریش (حریت) و
هوداران ح ک (م) افغانستان برگزار میگردد .امسال نیز این محفل با
شعرخوانی ،مقالهخوانی و صرف شام مختصر در فضای دوستانه و صمیمانه
برگزار گردید که مجموع مقالهها و شعرهای این محفل خدمت خوانندگان
ویبگاه شعله جاوید تقدیم میگردد.
برعالوه ،در روز اول ماه مه ،روز جهانی کارگر افراد ،سازمانها و احزاب
انقالبی در راهپیمایی بزرگ روز کار در شهر ویانا سهم گرفتند که گزارش
تصویری آن خدمت بازدیدکنندگان شعله جاوید تقدیم میگردد.
ابتدا شعری که برای دوصدمین سالروز تولد کارل مارکس سروده شده است
درج این گزارش میگردد.
پنجم مه سال دوهزاروهجدهاست
کارل مارکس امروز دوصدهاست
مرد جنگ است ،مرد آزادی
مرد آبادیاست ،مرد بربادی
طرز دیدش شیوه کار است
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از نظام کهن بیزار است
رهبر کبیر کارگران
حامی کالن رنجبران
زاد روز بزرگ مرد زمان
باد تبریک بر تمام جهان!
«پنجم مه »۸۱۰۲
مقاله و شعرهای که در شامگاه سیام آپریل در محفلی بهافتخار روز کارگر
خوانده شد برای خوانندگان شعله جاوید در اینجا بهترتیب درج میگردد.
************
با عرض سالم و درود خدمت خانمها ،آقایان و رفقای محترم!
محفل امروزی خود را با پخش سرود انترناسیونال آغاز میکنیم:
برخیز ،ای داغ لعنتخورده!
دنیای فقروبندگی
شوریدهخاطر ما را برده
بهجنگ مرگ و زندگی
باید از ریشه براندازیم
کهنه جهان جور و بند
آنگه نوینجهانی سازیم
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هیچبودگان هر چیز گردند
روز قطعی جدال است ،آخرین رزم ما
انترناسیونال است ،نجات انسانها
بر ما نبخشد فتحوشادی
نه شه ،نه بت ،نه آسمان
با دست خود گیریم آزادی
در پیکارهای بیامان
تا ظلم از عالم بروبیم
نعمت خود آریم بهدست
دمیم آتش را و بکوبیم
تا وقتی آهن گرم است
روز قطعی جدال است ،آخرین رزم ما
انترناسیونال است ،نجات انسانها
تنها ما توده جهانی
اردوی بیشمار کار
داریم حقوق جهانبانی
نه که خونخواران غدار
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غرد وقتی رعد مرگآور
بر دژخیمان و رهزنان
در این عالم بر ما سراسر
تابد خورشید نورافشان
روز قطعی جدال است ،آخرین رزم ما
انترناسیونال است ،نجات انسانها
************
مهمانان عزیز!
خوشحالم که در محفل ما تشریف آوردهاید .از حضور گرمتان در این محفل
سپاسگذارم و بهشما خوشآمدید میگویم .از پشتیبانی و احساس همدردیتان،
جهانی سپاس!
محفل امروز جهت بزرگداشت از روز جهانی کارگر بههمت:
 اتحادیه پناهندگان ملی و دموکرات افغانهای مقیم اتریش (حریت) و هوداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانبرگزار شدهاست .این روز پرافتخار را با غرور تمام ،بههمه کارگران و
زحمتکشان جهان از ته دل تبریک میگویم .برای افرادی که جهت روشنگری
و بردن آگاهی انقالبی در بین کارگران و مردم جهان تالش میورزند ،آرزوی
موفقیت دارم .امیدوارم روشنایی در روزن زندگی تودههای جهان پدیدار گردد
و این وضع نابهسامان و فالکتبار اجتماعی بهنفع کارگران ،زحمتکشان و
مردم جهان که اکثریت عظیم جامعهاند ،تغییر یابد و دیگرگون شود.
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دوستان گرامی!
امروز بحران اقتصادی ،بیکاری درحالافزایش ،فقر گسترده ،شکاف بزرگ
طبقاتی ،جنگهای خانمانسوز و غارتگرانه سرمایهداری و بالخره
تخریب محیط زیست همه ناشی از عملکرد و تولید غیرکنترلشده این
نظام است که در نتیجه آن حیات بشر و کره زمین در معرض خطر قرار
گرفتهاست .ما معتقدیم که برای رفع مشکالت بهوجودهآمده تنها یک راه حل
وجود دارد و آن انقالب اجتماعیاست ،ولی روشی که روشنفکران
سرمایهداری پیشنهاد میکنند ،اصالحات اجتماعی در نظام حاکم است که هرگز
قادر نیست کار حیاتی و درست بهسود همهگانی انجام دهد .برای حل این
مصیبتها الزم است رویکرد کامالً متفاوت در پیش گرفت .عوامفریبی
روشنفکران سرمایهداری بیشتر بهمصائب مردم میافزاید و بهتخریب طبیعت
دامن میزند ،چون هدف اینها تغییر نظام حاکم نیست ،بلکه حفظ و بازتولید
آن است .جایگزینی آگاهانه نظام سرمایهداری با جامعه بهتر و برتر نظام
سوسیالیستی و مناسبات آن که کمونیستها در صدد ایجاد آن است بهسود
روشنفکران بورژوایی و خردهبورژوایی نیست .از دید انقالبی مشکلگشای
واقعی جهان فقط همین طبقه کارگر است که امروز بهمثابه موتر متحرک
تولیدی از قدرت سیاسی  -اقتصادی و تصاحب بر ابزار تولید محروم است و
نیروی کار آن بهشکل کاال در روند تولید سرمایهداری بهناچار بهفروش
میرسد.
مسئله اینجاست چه باید کرد که این موتر متحرک در جهت دیگری حرکت کند
تا بتواند در جایگاه درست خود قرار گیرد و اکثریت بزرگ تودهها برای تغییر
کالن سیاسی  -اقتصادی و اجتماعی زیر رهبری آن آماده شوند و بهحرکت در
آیند .از دید انقالبی باید این طبقه با کسب آگاهی کمونیستی بهمثابه رهبر
واقعی جامعه صاحب قدرت سیاسی-اقتصادی و اجتماعی گردد تا از این طریق
بهعمر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نقطه پایان بگذارد و مناسبات
سرمایهدارانه ریشهکن گردد .این طبقه کارگر است که با انقالبات سوسیالستی
بهعمر نکبت نظام سرمایهداری و مصیبتهای ناشی از آن پایان میدهد؛ راه
دیگری برای این مشکالت وجود ندارد و از این ناحیه نباید دچار فریب
ایدئولوگهای بورژوایی شد و در تودهها توهم ایجاد کرد.
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باید گفت برای انقالب بهاحزاب انقالبیای نیاز داریم که دارای ایدئولوژی
مارکسیستی-لنینیستی-مائوئیستی باشند تا بهمثابه پیشاهنگ و نمایندگان
واقعی طبقه کارگر برای بهحرکتآوردن کشتی انقالب هوشمندانه و تیزبینانه
رهبری و مبارزه کنند .بنابر آن مردم باید زیر رهبری نمایندگان واقعی طبقه
کارگر جهت زدودن استثمار و ستم جنسیتی-طبقاتی سازماندهی گردند و
بهرهنمود حزب عمل کنند تا با ایجاد نظام سوسیالیستی و حرکت بهطرف
جامعه کمونیستی صلح دایمی و رفاه عمومی در سراسر جهان تأمین گردد ،نه
اینگه زیر حاکمیت نظام جنگافروز سرمایهداری فاسد و نابهکار قرار بگیریم
و بهآن چشم طمع بدوزیم مانند تسلیمشدگان و تسلیمطلبان وطنی و جهانی.
برای کمونیستهای واقعی و انقالبی این گونه کنارآمدن و تسلیمطلبیها مایه
ننگ است .این رویکرد دور از اخالق و روحیه انقالبی و ضد مردمی و
خائنانه است.
بههر حال کسی که خالف این نظر بیندیشد ،آگاهانه یا ناآگاهانه خود از جمله
طرفداران و پویندگان راه سرمایهداریاست و تا جائی مستقیم و غیرمستقیم
در کارکرد نظام جهانخوار و مردمکش و طبیعتبربادکن مسئول میباشد .باید
بداند که جنگهای ویرانگرانه ،قتلوکشتار مردم ،مهاجرتهای اجباری،
بحران سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و تخریب محیط زیست همه و همه زاده
عملکرد نظام سرمایهداریاست که او بهآن مهر تأیید میگذارد.
امپریالیزم بهمثابه گرداننده نظام حاکم سرمایهداری بهنام دموکراسی ،تأمین
حقوق بشر ،دفاع از حقوق زن و جنگ علیه تروریزم با حکومتگماردن
مزدوران بومی ،خائنان وطنفروش ،جنایتکاران و دستنشاندگان خود در
منطقه و جهان بهسرکوب مردم و تودهها میپردازند تا زمینه چوروچپاول
منابع ملی و داراییهای مردم مساعد گردد .نمونه بارز آن افغانستان
اشغالشده و مستعمره امریکایی و اروپاییاست که گاهی مجاهدین ،گاهی
طالب و گاهی هم داعش با حمایت آنها سر بلند میکنند .در ضمن باید گفت
هفت ثوریها که توسط سوسیالامپریالیزم شوروی سابق حمایت میشدند
برادران تنی هشت ثوریها و شعلهییهای تسلیمشده هستند که امروز همه
باهم بهساز امپریالیستی میرقصند و در خدمت آنها در آمدهاند و در خیانت،
وطن فروشی و نوکری از همدیگر کم نیستند .ما امیدواریم که افراد روشن،
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وطنپرست ،دموکرات ،مترقی و با احساس برای آزادی و استقالل کشور علیه
اشغالگران و دستنشاندگان آن بهمقاومت انقالبی زیر رهبری حزب دست
بزنند و با شروع جنگ خلق پوز همگی را بهخاک مالند .اگر کسی برای نجات
مردم ،طبیعت و موجودات آن وجدان بیدار و احساس نیک دارد ،بهنحوی باید
صدای اعتراضش را بلند کند و در کنار کارگران و ستمدیدگان جامعه و جهان
دست بهمبارزه بزند ،در غیر آن خاموشی در مورد کارکرد نظام سرمایهداری
و دستنشاندگان جهانی و منطقوی آنها در حقیقت امر همراهی و تأیید
کارکرد نظام حاکم انسانستیز و طبیعتستیز میباشد.
اگر به شعار «سوسیالیزم یا بربریت» عمیقا ً توجه کنیم ،میبینیم که جهان
امروز بهطرف بربریت در حرکت است و جلو این بربریت فقط با انقالبات
سوسیالیستی گرفته میشود ،نه با اصالحات سرمایهدارانه و کنارآمدن با نظام
حاکم فاسد.
با آرزوی مقاومت همهجانبه علیه کلیت نظام جهانخوار سرمایهداری و
بلندشدن صدای آزادیخواهانه و حقطلبانه در افغانستان و سراسر جهان!
زنده باد روز جهانی کارگر!
زنده باد همبستگی جهانی کارگر!
زنده باد سوسیالیزم!
مرگ بر امپریالیزم و ارتجاع!
«هوداران حک (م) ا»
 ۰۱آپریل ۸۱۰۲
ویانا
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تشکر از شما .شعری دارم زیر عنوان « راز سرمایهداری » که خدمت شما
میخوانم .امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد.
راز سرمایهداری
چیست یاران؟ راز سرمایه:
جنگوغارت ،ثروت مردم
از قضا ذات آن چنین بودهاست
دزدیوقتل ،کشتن مردم
سود پول در مقام فرمان است
این حقیقت عیان ،ای مردم!
میمکد شیر جان کارگر
خم بهزیرستم ،قامت مردم
تولیدات بزرگ در دنیاست
محصول کار ،زحمت مردم
میخورند بهزور ،زهر مار کنند
ثمر کار جمعیای مردم
رنجودهشت بر تمام جهان
باز تحمیل بر سر مردم
ستموظلم و کامرانیهاست
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پاس زحمت ،خدمت مردم
ما بر آنیم که برقرار کنیم
نظم نو ،عدالت مردم
ثروت جمعی که دزدیدهاند
باز گرفتن ،پسستادن مردم
انقالبات چاره کار است
تکیه بر الیزال ،قدرت مردم
مارکس ،انگلس ،لنین ،استالین
چاره کار مائوی مردم
دشمنان بزرگ نظم کهن
دوستان حقیقیای مردم
مردهاند ،لیک زنده در تاریخ
راستین رهبران ما مردم!
رهروان راه اینهاییم
حامیان حقیقیای مردم
ما نهتنها که نیروی کاریم
پیشگامان انقالبیای مردم
راهیان رهی کمونیزمیم
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رهبران سیاسیای مردم
ما نداریم هراس از دشمن
متحدان اصلیای مردم
میکشیم بهزور از قدرت
قهر ما انقالب ای مردم!
هدف رزم ما کمونیزم است
تکیه بر انقالب ای مردم!
ما بهعزم بهظلم "نه" گفتهایم
پرثمر به عزم ما مردم
از روی شوق کی بهجنگ برویم
درد ما رنج زندگانیای مردم
گوهر شعر من چه بران است
خنجری بر گلوی دشمن مردم
رحم بر تودهها نمیکنند هرگز
دشمنان قسمخورده مردم
زود شوید باز که انقالب کنیم
آفرین جنگ! در صف مردم
ذهن سرخ مشعل رهاییهاست
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کینه با خصم ،همدم مردم
خون خلق جوش میکند روزی
خون محروم ،توده مردم
شعر من ناله غریبان است
نودوچند درصد مردم
راه ما ،راه صلحوآزادیاست
کارگر رهبر و متحد مردم!
صلح بیجنگ کی شوی تأمین
جنگ؛ تأمین صلح ای مردم!
تا کنیم جشن فتح هر طرف برپا
رقصوآواز؛ هنر مردم
************
تشکر از توجهتان.
حاال از رفیق ما آقای  ...میخواهیم که با شما صحبتهای داشته باشد.
به حاضرین محترم گرمترین سالمهای خود و اعضای اتحادیه را تقدیم داشته
حضور شما عزیزان را در این محفلی که بهمناسبت گرامیداشت روز کارگر
بهراه انداخته شدهاست خیر مقدم میگویم.
حاضرین گرامی سالیان طوالنیاست که نیروهای مترقی ،ملی ،آزادیبخش و
انقالبی دست بهتجلیل این روز میزنند ،اگر بهمفهوم واقعی تجلیل این روز
عمیقا ً توجه شود ،دعوتیاست که نیروهای مترقی از آن بهعنوان اعمار
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سنگرهای ضد استعمار و استثمار ،تودهها را بههمکاری میطلبند .اما در
عصر کنونی ،طبقۀ ارتجاعی جوامع نظامهای دیکتاتوری با استفاده از این
روز ،در واقع مؤفقیت استثمارگرانه خودشان را جشن میگیرند ولی در
ظاهر ،جهت نهادینهساختن عواطف انسانی دست بهفریب کارگران و افراد
تسلیمطلب میزنند که با پهنکردن خوان رنگارنگشان بهسرور و خوشی
میپردازند .تاریخ فراموش نمیکند ،هنگامی که طبقۀ کارگر در سالهای
 0280در فرانسه صفحۀ را بهنام کمون پاریس سیاه بر سفید توضیح میدهد،
طبقات ارتجاعی و استثمارگران چگونه با هم دست از اختالفات کشیده و با
وحدتشان قدرت را دوباره بهدست گرفتند .این طبقۀ انگلصفت جامعه چنین
میانگارد که با عاطفهترین انسانهاییاند که جهت نجات کارگران و اطفالشان
برای آنها شغلی را از لحاظ عواطف انسانی اعطا کردهاند و پای غضب ثمرۀ
کار درمیان نیست.
حاضرین گرامی!
آنگاهی که وسایل تولید بهمالکیت خصوصی مبدل گردید ،نخستین گامها
بهسوی استثمار برداشته شدهاست و تاریخ نشانگر مبارزات رودرروی دو
طبقه ،یعنی استثمارگر و استثمارشوندهاست .از همان هنگام تا اکنون این
مبارزه و کشمکش الی سرنگونی نظام دیکتاتوری و سیستم استثمارگرانه
ادامه خواهد داشت و انسانها برای بهدستآوردن آزادی و ارزشهای نیروی
کارخود ،هیچگاهی از حرکت باز نخواهد نشست .تاریخ شهامت کارگر جوانی
را بهنام لینک که در محکمۀ شیکاگو با صدای بلند خواست واقعیاش را ابراز
میکرد فراموش نمیکند که میگفت:
(من دشمن نظام موجود هستم ،من با تمام قدرت و نیروئی که در بدن دارم
علیه این نظام و دگرگونی قوانین ستمگرانهتان میجنگم.
من از شما نفرت دارم و اگر مرا بهخاطر سرنگونی دولت حاکم بهدار
میآوزید ،بیاویزید ،ولی من مطمئن هستم که این مبارزه الی سرنگونیتان
ادامه خواهد داشت).
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دوستان ،رفقا و حاضرین گرامی!
ما شاهد قربانیهای بیشمار جنایتهای امپریالیسم و استعمار جهانی هستیم
که برای حفظ منافعشان یکی سازمانی را بهنام ملل متحد تشکیل دادهاند که در
هر گوشۀ از جهان مناقع امپریالیسم امریکا و همپیمانان شان درخطر باشد با
فرستادن عساکر کالهآبی خود جهت خاموشساختن خیزشهای تودهیی
بهسرکوب آن میپردازد و دیگری تحت نام اتحادیۀ اروپا دست بهمداخله
داخلی کشورها میزنند .تاریخ هیچگاهی فراموش نمیکند که فرانسه
بهصورت نهایت بیشرمانه در 01ماه اگست  8108به  61کارگری که نسبت
افزایش دستمزد خود دست بهاعتصاب زده بودند توسط پولیس آتش گشود و
همه را بهقتل رسانید البته نباید فراموش کرد که در آن هنگام ماندیال خود را
در صف ارستوکراتهای کارگری قرار داده بود و به کوچکترین اعتراضی
علیه فرانسه و این جنایتش نپرداخت و همین سازمان بهاصطالح حقوق بشر،
فرانسه را مستحق دانست و علیه این جنایت هیچگونه اعتراضی نکرد.
آنگاهی که بر علیه انقالب کمون پاریس ،تمام نیروهای ارتجاعی باهم متحد
شدند ،اینک در شرایط کنونی مرتجعین جهان دست بهدست همدیگر داده
پولهای هنگفتی را برای تولید اسلحه بهخرج میدهند .تنها امپریالیسم امریکا
در راه تولید اسلحه  811ملیارد دالر را بهخرج داده و بههمین ترتیب فرانسه،
انگلستان و آلمان که در همین تازگیها پیام مشترکی را بهامضاء رسانیدند که
ظاهراً دشمنان دیروز بهدوستان کنونی مبدل شدهاند .چونکه این گرگصفتان
اکثراً روی تقسیم شکار اختالفاتشان بروز میکند ،این وحدت تا زمانی ادامه
خواهد داشت که ضرری بهمنافع همدیگر وارد نکنند .اکنون که کشورهای
امپریالیستی امریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان و دیگر ریزهخوارانشان دست
بهمداخلۀ نظامی تحت نقاب دفاع از ملتها بهریختاندن خون انسانها
میپردازند این کشورهای غارتپیشه واقف اند که ستم طبقاتی ،جهت
بلندبردن سرمایه علیه تودهها بهمقیاس کافی صورت گرفته و میگیرد ،از این
بابت یکی بهعنوان تکیهگاه دیگری ،از سقوط همدیگر جلوگیری بهعمل
میآورند .امروز  28کشور بهسرکردگی امپریالیسم امریکا همچون گرگهای
وحشی در کشور افغانستان ما استقرار دارند و هر کدامی بهحد تعینشده سود
خود را از آن کشور بهدست میآورند .در شرایط کنونی با حضور این
چوچهریزههای امپریالیستی وضع مردم ما در بدترین حالت قرار گرفته و
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تعدادی که توان بیرونرفتن و ترک کشور را دارند خود را به بیرون مرز
میکشانند ،ولی همین کشورهای متجاوز و جنگافروز در دوباره
واپسبرگشتاندنشان میپردازند و دستشان را بهدست نوکران و دینساالران
چون طالب ،داعش و جهادیها میسپارند تا با دامنزدن بهاوضاع کشور
برای استقرار خودشان از مردم تأییدی کسب کنند.
دوستان و حاضرین محترم مشکالت کشور به این کوچکی هم نیست که
یادآوری آن در یکشبه بهپایان برسد فقط برای رهایی از چنگ وحشیانۀ
امپریالیسم و دستپرودههای طالبی و داعشیشان ،همانا خیزش انقالبی
خواهد بود که رهبری آن را طبقۀ کارگر بهدست داشته باشد .این یک اصل
انکارناپذیریاست که رهایی طبقۀ تحت ستم تنها میتواند با انقالب تودهیی
طبقۀ کارگر بهپایان برسد ،و هر گونه جنبش و خیزشی وسیعی که بدون
رهبری این نیروی انقالبی ،انجام بگیرد یا مؤقتیاست ویا در نهایت بهشکست
میانجامد .این طبقۀ انقالبی یک کشور است که سرنوشت آن را با خیزش
انقالبی رقم میزند .معلوم است هنگامی که طبقۀ کارگر دست بهانقالب
آزادیبخش و تودهیی میزند از پشتیبانی تمام اقشار ملی ،آزادیبخش و انقالبی
که باید بر ایدئولوژی مارکسیستی-لنینستی-مائوئیستی استوار باشد .ما یقین
داریم هنگامی که سنگر مبارزۀ ضد امپریالیستی و استعماری اعمار میگردد
مورد حمایت نهتنها نیروهای انقالبی خودی ،بلکه از پشتیبانی نیروهای
انقالبی طبقۀ کارگر سراسر جهان برخوردار خواهد بود و این نیرویاست که
مشعل آزادیطلبانه را شعلهورتر خواهد ساخت .ما ایمان کامل داریم ،زمانی
که ما بهدفاع از استقالل ،استحکام حاکمیت ملی ،سیاسی و اقتصادی بر
میخیزیم ،مبارزۀ مان را بر حق و انسانی میدانیم و از پشتیبانی اکثریت توده
ها برخوردار خواهیم بود.
زنده باد نیروهای ملی ،آزادیـبخـش و انقـالبی!
پیروز باد جنبش انقالبی مارکسیستی-لنینستی-مائوئیستی!
در اهـتزاز باد مشعـل آزادیطلبانۀ کارگران در سراسر جـهان!
«اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغانهای مقیم اتریش (حریت)»
8102 /12/61
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تشکر ،در آخر شعری از فقید رحیم محمودی برایتان میخوانم.
جنبشی ای تازهنسل نوجــوان
شورشی ای مردمـان باستان
گردشـی ای محور چرخ زمان
لرزشی ای موج خــلق بیکران
تابشی ای شعـلههای جاودان
تا بسوزی قصروبام خــــائنان
پرتوافشانی نمـــا چون آفتاب
پاره کن از چهره خـائن نقــاب
سرنگون کـن باره افراسـیاب
تند شو ای برقهای باشـتاب
تابشی ای شعلههای جاودان
تا بسوزی قصـــروبام خائنان
آتشی از کورههـای کــارگــر
غرشی از داسوبیـل بزرگــر
زیرورو کن کاخ استثـــمارگـر
محو کن بنیاد استثماروشـر
تابشی ای شعله های جاودان
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تا بسوزی قصـــروبام خائنان
کن علم از مجـمر خود نورهـا
شو ضیاء و رهبر مزدورهــــا
اخگر افگن بر سـر مغرورهـا
سوز دستوفرق این سرزورها
تابشی ای شعلههای جاودان
تا بسوزی قصــــروبام خائنان
طرح آئــین نوین ایجــــــاد کــن
آتشـی در خانه بـیــــداد کـن
این وطن را از محــــن آزاد کـن
با رحیمت رسم نو ارشاد کــن
تابشی ای شـعلههای جاودان
تا بسوزی قصروبام خائنان
تشکر رفیق محترم.
رفقا حاال نان شام صرف میکنیم و بعد باز هم باهم گفتگو میکنیم .بعد از
صرف شام جلسه در قالب غیر رسمی با خواندن شعر با صحبتهای دوستانه
و صمیمانه تا نیم شب ادامه داشت و بعد برنامه راهپیمایی روز اول مه اعالن
گردید و محفل پایان یافت.
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گزارش تصویری از اول ماه مه ،روز جهانی کارگر
توسط عکاس هواداران حزب:
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